
 

 

  

चार राज्ाांच््ा भूसांपादन का्द्ाांतील तरतुदी शिशिल 

०१. गुजरात, उत्तर प्रदेि, मध््प्रदेि व ओडििा ्ा ४ मोठय़ा राज्ाांनी जममनीच््ा व््ावसाड्क वापरािी 

सांबांडित मन्म र्ननबिमुक्त करण््ासाठी मनर्ाा्क पावले उचलली आहेत. 
 

०२. गुजरातने ्ापूवीच स्वत:चा भूसांपादन का्दा मांजूर केला असून ऑगस्ट ममहन््ात राष्ट्रपतींनी त््ाला 

मांजुरी मदली आहे. ्ात ‘सोिल इम्पॅक्ट अ सेॅसमेंट’ आशर् जमीन मालकाच््ा सांमतीची आवश््कता ्ा 

कलमाांत सूट देण््ाचा समावेि आहे. तर उत्तर प्रदेि, मध्् प्रदेि व ओडििा ्ाांनी कें द्र सरकारच््ा का्द्ाच््ा 

ितीवर उद्ोग सोपे करण््ाची इच्छा व््क्त केली आहे. 
 

०३. उत्तर प्रदेिात पूवी मविवा, अज्ञान व अपांग व््क्ती आशर् सांरक्षर् खात््ाचे कमाचारी ्ाांचा अपवाद वगळता 

इतर जमीनमालकाांना जमीन भािेपट्टय़ाने देण््ास बांदी घालण््ात आली होती. ्ा राज्ाने त््ानांतर ्ा 

‘एक्सेप्िन क्लॉज’मध््े आर्खी सुिारर्ा केली असून त््ामुळे उद्ोगात गुांतलेल््ा लोकाांना िेतजमीन 

भािेपट्टीवर देण््ाची परवानगी ममळाली आहे.  
 

 

पाण््ात आशर् जममनीवर चालू िकर्ारी ‘िक बोट’ 

०१. पाण््ात आशर् जममनीवर चालू िकर्ाऱ््ा एम्म्िमब्न बोटीचे दसऱ््ाच््ा िुभमुहूताावर गोव््ाचे मुख््मांत्री 

लक्ष्मीकाांत पासेकर ्ाांनी उद्घाटन केले. ्ा वाहन सेवेला ‘िक बोट’ असे नाव देण््ात आले आहे.  
 

०२. सुरूवातीचे काही मदवस माांिवी नदीच््ा पात्रात प ा्टकाांना ्ा ‘िक बोट सिारीचा आनांद घेता ्ेर्ार 

आहे. पुढच््ा ममहन््ाांपासून ही सेवा पूर्ापरे् सुरु होर्ार आहे. 

०३. 'एम्म्िमब्न डिझाइन प्रा. ललमीटेि' ्ा कां पनीने 'एिव्हान्स अम्म्िमब्स डिझाइन इांक' ्ा अमेररकन 

कां पनीची मदत घेऊन ही िक बोट त्ार केली आहे. गोवा प ा्टनाच््ा अडिकृत सांकेत स्िळावर प ा्टकाांना ्ा 

सेवेसाठी आरक्षर् करता ्ेर्ार आहे. पर्जी ते जुना गोवा तसेच िॉ. सलीम अली अभ्ारण््ाप्ंत ही सेवा 

सुरु असर्ार आहे. 
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मालदीव कॉमनवेल्ि देिाांच््ा गटातून बाहेर 

०१. मालदीव सरकारने गुरूवारी कॉमनवेल्ि देिाांच््ा गटातून बाहेर पिण््ाचा मनर्ा् जाहीर केला. मालदीव 

सरकारच््ा परराष्ट्र खात््ाने गुरूवारी मनवेदन जारी करून ्ाबद्दलची मामहती मदली.   
 

०२. कॉमनवेल्ि गटाकिून आठविाभरापूवीच मालदीवला लोकिाही सरकारच््ा कारभारात सुिारर्ा न 

केल््ास सदस््त्व रद्द करण््ाची िमकी देण््ात आली होती. ्ा पार्श्ाभूमीवर मालदीवकिून कॉमनवेल्ि गटातून 

बाहेर पिण््ाचा मनर्ा् घेण््ात आला.  
 

०३. अनेक दिकाांच््ा हुकुमिाहीनांतर मालदीवने २००८ मध््े बहुपक्षी् लोकिाही राजवटीचा अवलांब केला 

होता. 

०४. गेल््ा वर्षी माचा ममहन््ात मालदीवचे माजी राष्ट्र ाध््क्ष मोहम्मद निीद ्ाांच््ा अटकेमुळे मालदीवला न 

जाण््ाचा मनर्ा् पांतप्रिान नरेंद्र मोदींनी घेतला. त््ामुळे दोन्ही देिाांच््ा सांबांिाांत कटुता मनमाार् झाली 

आशर्  मालदीवने चीनच््ा पाठठब््ाचे मनिार् नाचवण््ाचा प्र्त्न केला होता. 
 

 

 

भारत-रशि्ामध््े होर्ार महत्त्वपूर्ा करार 

०१. भारत आशर् रशि्ामध््े १० कोटी अमेररकन िॉलरचा हेललकॉप्टर खरदेीचा करार होर्ार आहे. 

रशि्ासोबतचे सांबांि अडिक घट्ट करताना भारत 'कामोव २२६-टी' हेललकॉप्टसाची खरदेी करर्ार आहे. 

 

०२. मेक इन इांडि्ाच््ा अांतगात हा करार करण््ात ्ेर्ार आहे. िस्त्रसामग्रीची मनर्नमती देिातच करण््ात ्ावी, 

जेरे्करुन िस्त्रसामग्रीचे देिाांतगात उत्पन्न वाढेल. मोदी रशि्ाच््ा दौऱ््ावर असताना २०० हेललकॉप्टसासाठी 

प्रािममक करार करण््ात आला होता. 
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०३. कामोव हेललकॉप्टर कमी वजनाचे असून ते दगुाम भागात अडति् उप्ोगी ठरते. रशि्न हेललकॉप्टसाने 

कामोव हेललकॉप्टरची मनर्नमती केली आहे. उांच िोंगर, उष्र् हवामान आशर् सागरी भागात कामोव हेललकॉप्टसा 

उप्ोगी ठरतात. कामोव हेललकॉप्टर ७ समैनकाांना घेऊन उड्डार् करु िकते. २०० मकलोमीटर प्रडततास वेगाने 

उड्डार् करण््ाची कामोवची क्षमता आहे. कामोव हेललकॉप्टर ३ हजार ६०० मकलोमीटर वजन वाहून नेऊ 

िकते. 

 

०४. गोव््ात सध््ा मिक्स पररर्षद सुरू आहे. ्ा पररर्षदेला रशि्ाचे अध््क्ष पुतीन उपम्स्ित आहेत. त््ामुळे ्ा 

हेललकॉप्टरच््ा करारावर लवकरच स्वाक्षरी होर्ार आहे. कामोव भारती् सनै््ाच््ा ताफ््ात दाखल होर्ार 

असल््ाने डचता आशर् चेतक हेललकॉप्टरवरील भार कमी होर्ार आहे. 

 

०५. भारत आशर् रशि्ाकिून सां्कु्तपरे् २०० कामोव हेललकॉप्टसाची मनर्नमती केली जार्ार आहे.  
 

०६. कामोव हेललकॉप्टरचा करार पूर्ा झाल््ानांतर भारत रशि्ासोबत आर्खी एक मोठा करार करर्ार आहे. 

भारत रशि्ाकिून पाच एस-४०० मटरउमॅि के्षपर्ास्त्र खरदेी करर्ार आहे. ही के्षपर्ास्त्र रशि्ाची सवााडिक 

आिुमनक के्षपर्ास्त्र म्हरू्न ओळखली जातात. अमेररकेची एि-३५ लढाऊ मवमानाांचा वेि घेण््ाची क्षमता 

एस-४०० मटरउमॅि के्षपर्ास्त्रात आहे. 
 

 

 

मा्कल जॅक्सन अजूनही ‘िोब्सा’च््ा ्ादीत नांबर वन 
०१. मा्कल जॅक्सन हे नेहमीच त््ाांच््ा चाहत््ाांसाठी अग्रस्िानी रामहले आहेत. 'िोब्सा' ्ा माससकाने त््ाांच््ा 

नुकत््ाच प्रससद्ध केलेल््ा एक ्ादीमध््े जगप्रससद्ध मा्कल जॅक्सन ्ाांना अग्रस्िानी ठेवले आहे.  
 

०२. ्ा माससकाने प्रससद्ध केलेल््ा ्ादीनुसार गेल््ा १२ ममहन््ाांच््ा कालाविीमध््े कोर्त््ाही मदवांगत 

सेललमिटी अिवा कलाकाराच््ा तुलनेत मा्कल जॅक्सन ्ाांची कमाई सवाात जास्त आहे.  
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०३. ्ा ्ादीतील वार्नर्षक अहवालानुसार प्रससद्ध केलेल््ा ्ादीमध््े 'एमजे' ्ाांनी तब्बल ८२.५ कोटी िॉलसा 

इतकी कमाई केल््ाचे नमूद केले आहे. त््ामुळे ्ाच कमाईच््ा बळावर मा्कल जॅक्सन ्ाांचे नाव ्ा ्ादीत 

अग्रस्िानी ठेवण््ात आले आहे. 

 

०४. २००९ मध््े ्ा जगप्रससद्ध 'पॉप िान्सर'चा मृत््ू झाला होता. तेव्हापासून मा्कल जॅक्सन ्ा ्ादीमध््े 

अग्रस्िानी आहेत. दरम््ान अशभनेत्री एललझाबेि टेलर ्ाांच््ा मृत््नुांतर २०१२ ला प्रससद्ध करण््ात आलेल््ा 

्ादीमध््े त््ा अग्रस्िानी होत््ा. पर्, ्ांदाच््ा वर्षी प्रससद्ध करण््ात आलेल््ा मृत््नुांतर सवााडिक कमाई 

करर्ाऱ््ा कलाकाराांच््ा ्ादीत त््ाांना १३ वे स्िान देण््ात आले आहे. 

 

०५. गा्क एम्ल्वस पे्रस्ली आशर् मप्रन्स ्ाांना पमहल््ा पाच नावामध््े स्िान देण््ात आले आहे. तर जॉन लेनन 

आशर् बॉब माले ्ाांना पमहल््ा दहा नावाांमध््े स्िान देण््ात आले आहे. 
 

 

 

बॉब िा्लन ्ाांना सामहत््ासाठीचे 'नोबेल' जाहीर 

 

०१. बॉब िा्लन ्ाांना ्ांदाचा सामहत््ातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. बॉब िा्लन हे अमेररकी 

गा्क आशर् गीतकार आहेत. गेली ५४ वरे्ष बॉब ्ाांनी सतत नवे काहीतरी देण््ाचा प्र्त्न केला आहे, अिा 

िब्दाांमध््े म्स्विीि अकादमीने बॉब ्ाांचे कौतुक केले आहे.  
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०२. १९९३ मध््े कादांबरीकार टोनी मॉररसन ्ाांचा नोबेल पुरस्काराने सन्मान करण््ात आला होता. मॉररसन 

्ाांच््ानांतर कोर्त््ाही अमेररकन व््क्तीला नोबेल पुरस्कार ममळाला नव्हता. अखेर २३ वर्षाानांतर बॉब िा्लन 

्ाांना सामहत््ाचे नोबेल ममळाले आहे. 

 

०३. ७५ वर्षी् िा्लन ्ाांचे ललखार् पारांपाररक ललखार् पद्धतीला छेद देर्ार ेआहे. साचेबद्ध ललखार् न 

करता वेगळ््ा पद्धतीने ललखार् कररे् हे िा्लन ्ाांचे वैशिष्य आहे. कोर्त््ाही चौकटीत न बसर्ाऱ््ा ्ाच 

ललखार्ाचा आता नोबेल पुरस्काराने सन्मान करण््ात ्ेर्ार आहे. 

 

०४. बॉब िा्लन हे नोबेल पुरस्कार पटकावर्ार े२५९ अमेररकन आहेत. आताप्ंत ८ अमेररकन व््क्तींचा 

सामहत््ाचे नोबेल ममळाले आहे. सामहत््ासाठी नोबेल पुरस्कार पटकावर्ार ेबॉब िा्लन हे नववे अमेररकन 

सामहम्त््क आहेत. 

 

०५. बॉब डिलन ्ा नावाचे वल् आशर् त््ाची दांतकिा १९६०च््ा दिकापासून अद्ाप सहा दिके सांपलेली 

नाही. त््ाच््ाजवळ पॉप स्टार ठकवा रॉकस्टारला साजेसा आवाज नाही ठकवा मगटारच््ा फे्रट्सवर अवघि 

कॉर्डसा वाजमवण््ाची हातोटी असलेली िलैी नाही. 
 

०६. त््ाचे लोकसांगीत िक्त अमेररकेचे सांडचत रामहले नाही. ‘ब्लोइांग इन द ठवि’, ‘लाईक अ रोललग स्टोन’ 

आशर् ‘द टाइम्स दे आर चेंजजग’ ही डिलनची तीन गार्ी जागडतक पातळीवर लोकमप्र् ठरली.  
 

०७. अमेररकी नागरी हक्कासाठीची मोहीम, म्व्हएतनाम ्दु्धमवरोिी चळवळ ्ाांना ्ा गीताांनी पे्ररर्ा मदली. 

रस्त््ारस्त््ाांवर, चौकाचौकाांत मोचेकरी ही समूहगीते गात असत. त््ाकाळी दभुांगलेल््ा समजात तरुर्ाांना 

आपल््ा मनातील मवचाराांना िब्दरूप देत असल््ाची भावना ्ा गाण््ाांनी मदली. 
 

०८. आमफ्रकेतील गरीबाांची भूक भागमवण््ासाठी आपल््ा सांगीतातील मानिन देण््ाचा पमहला पा्ांिा पािर्ारा 

सांगीतकार म्हरू्नही त््ाांचे नाव घेतले जाते. चकचकीत माससकाांच््ा मुखपृष्ाांवर वै् मक्तक गॉससप्ससह 
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झळकण््ाऐवजी त््ाांनी समाजका्ाासाठी पुढाकार घेण््ावर भर मदला. लोकसांगीताला रॉक सांगीताइतके महत्व 

केवळ बॉब डिलन ्ा नावामुळे ममळाले. 
 

०९. १९१३ मध््े रवींद्रनाि टागोर, १९७५ मध््े ्जेुमन्ो मोंटाल, १९७७ मध््े म्व्हेसेंट अ लेॅक्झाांिर, 

१९७९ मध््े ओिेससस एला्मटस, १९८४ मध््े जारोस्लाव सेइिटा, १९९५ मध््े सीमस, १९९६ मध््े 

मवस्लावा जझबोस््रका ्ाांना काव््ासाठी ्ापूवी नोबेल ममळालेले आहे. 
 

१०. दसुऱ््ा महा्दु्धातील नरसांहाराचा पररर्ाम डिलन ्ाांच््ा बालमनावर मोठय़ा प्रमार्ावर झाला. त््ाांच््ा 

लहानपर्ातच टीव्ही आशर् रडेि्ोचे प्रस्ि समाजामध््े वाढत होते. लहान व्ातच वाद्सांगीतामध््े त््ाांनी 

हुकूमत ममळमवली होती. शिक्षर् सोिून रॉकस्टॉर बनण््ाची स्वप्ने ते पाहत होते.  
 

११. पन्नासच््ा दिकात वुिी ग्रिी नामक िाव््ा मवचाराांच््ा कामगार नेता कवी आशर् सांगीतकार ्ाांच््ा 

सांपकाात ते आले. पेिाने साईन बोिा पेंटर असलेला ग्रिी गावोगाव मगटार घेऊन स्वरडचत गीते गात कामगाराांचे 

प्रबोिन करीत असे.  
 

१२. त््ाांच््ा प्रभावाने बॉब डिलन ्ाांनी मगटार आशर् माऊि ऑरगन ्ा वाद्ाांसोबत गार्ी रचण््ास सुरुवात 

केली. रॉबटा अ ॅलन सझमरमन ्ा ओळखीला बदलून त््ाांनी बॉब डिलन हे नाव अांमगकारले.  
 

१३. डिलन िॉमस ्ा प्रससद्ध कवीच््ा नावावरून त््ाांनी हे नाव स्वीकारले होते. त््ाांच््ावर प्रससद्ध अांि 

लोकसांगीतकार रॉबटा जॉन्सन , हँक मवल््म्स ्ा ब्लूज सांगीतप्रकार सादर करर्ाऱ््ा गा्काचाही प्रभाव आहे. 
 

 

 

'ईबीसी' सवलत सहा लाखाांप्ंत 

०१. आर्थिकदृष्या दबुाल घटकाांसाठीची (ईबीसी) उत्पन्नम्ाादा सहा लाख रुप्ाांप्ंत वाढवून उच्च आशर् 

व््ावसाड्क शिक्षर्ासाठी राजर्षी िाहू महाराज िकै्षशर्क िुल्क प्रडतपूती ्ोजना लागू करण््ाचा मनर्ा् गुरुवारी 

राज् मांमत्रमांिळाने घेतला.  
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०२. ्ा ्ोजनेबरोबरच 'भाऊसाहेब िॉ. पांजाबराव देिमुख ्ोजना' आशर् 'पांडित दीनद्ाळ उपाध््ा् स्व्ां 

्ोजना' सुरू केल््ा.्ा महत्त्वपूर्ा ्ोजनाांच््ा माध््मातून िैक्षशर्क के्षत्रातील गुांतवरू्क वाढवून उत्तम मनुष््बळ 

मनमाार् होण््ासाठी राज् िासनाने प्र्त्न केले आहेत. 

०३. राजर्षी िाहू महाराज िकै्षशर्क िुल्क प्रडतपूती ्ोजनेच््ा माध््मातून उच्च व व््ावसाड्क शिक्षर् घेर्ाऱ््ा 

सवा घटकाांतील मवद्ार्थ्ांचे िुल्क सरकार भरर्ार आहे. ्ा ्ोजनेसाठी वार्नर्षक उत्पन्न सहा लाख रुप्ाांप्ंत 

असरे् आवश् ् क असून, मवद्ार्थ्ााला प्रवेिासाठी मकमान ६० टके्क गुर् ममळरे् आवश् ् क आहे.  
 

०४. अिीच लाख रुप्े उत्पन्न असर्ाऱ््ाांना मवनाअट लाभ ममळर्ार आहे. ्ा दोन अटींव््डतररक्त कुठलीही 

अट ्ोजनेसाठी लागू नाही. ्ा ्ोजनेमुळे सवा घटकाांतील मवद्ार्थ्ांना लाभ ममळर्ार आहे.  

 

०५. ग्रामीर् भागातील अल्पभूिारक िेतकरी, तसेच रोजगार हमी ्ोजना आशर् अन्् ्ोजनाांवर नोंदर्ीकृत 

मजुराांच््ा पाल््ाांना िहराांमध््े व््ावसाड्क शिक्षर् घेरे् िक् ्  व्हावे, ्ासाठी भाऊसाहेब िॉ. पांजाबराव देिमुख 

्ोजनेच््ा माध््मातून अिा मुलाांची मोठ्या िहराांमध््े मनवासाची व््वस्िा केली जार्ार आहे. मोठ्या 

िहराांमध््े मनवास व््वस्िेसाठी प्रडतवर्षा ३० हजार रुप्े, तर सजल्याच््ा मठकार्ी २० हजार रुप्े ्ा 

्ोजनेच््ा माध््मातून मदले जार्ार आहेत.  
 

०६. िुल्क प्रडतपूतीची ्ोजना खासगी महामवद्ाल्ाांसोबतच िासकी् महामवद्ाल्ाांना लाग ूअसर्ार आहे. ्ा 

्ोजनेमुळे व््ावसाड्क अभ््ासक्रम घेर्ाऱ््ा तीन लाख ३५ हजार मवद्ार्थ्ांना िा्दा होर्ार आहे.  
 

०७. वैद्की् शिक्षर् घेर्ाऱ््ा आशर् ज्ाांचे वार्नर्षक उत्पन्न अिीच ते सहा लाख रुप्ाांदरम््ान आहे, अिा 

मवद्ार्थ्ाचं््ा िकै्षशर्क कजाावरील व््ाज िासन अदा करर्ार आहे. 
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काम्श् मरमिील एनआ्टीसाठी १०० कोटी मांजूर 

०१. जम्मू आशर् काम्श् मरमिील नॅिनल इम्न्स्टयटु िॉर टेक् नॉलॉजीच््ा (एनआ्टी) 

अत््ािुमनकीकरर्ासाठी १०० कोटी रुप्ाांचा मनिी मांजूर करण््ात आला आहे. 

०२. जम्मूमध््े आर्खी एक नवे आ्आ्एम उभे करण््ास सरकारने मांजूरी मदली आहे. तर श्रीनगरमिील 

एनआ्टीच््ा आिुमनकीकरर्ासाठी १०० कोटी रुप्ाांचा मनिीही मांजूर करण््ात आला आहे. त््ापकैी ५० 

कोटी रुप्े हे जम्मू, काम्श् मर आशर् लिाख ्ेिे तीन वसतीगृहे उभारण््ासाठी मांजूर करण््ात आली आहेत. 
 

 

 

पांजाबी मवश् व सामहत्् सांमेलन पुण््ात 

०१. गुरू गोठवदजसग ्ाांच््ा ३५० व््ा ज्ांतीचे मनममत्त सािून पुण््ात 'पांजाबी मवश् व सामहत्् सांमेलन' १८ ते 

२० नोव्हेंबर असे तीन मदवस आ्ोसजत करण््ात आले आहे.  
 

०२. राष्ट्रवादी कॉांगे्रसचे अध््क्ष व माजी कें द्री् मांत्री िरद पवार हे ्ा का ा्क्रमाचे मखु्् पुरस्कते आहेत. प्रख््ात 

पांजाबी कवी िॉ. सुरसजत पट्टर हे सांमेलनाच््ा अध््क्षस्िानी असतील. पांजाबचे मुख््मांत्री प्रकािजसग बादल, 

त््ाांचे डचरांजीव व उपमुख््मांत्री सुखबीरजसग बादल, स्नुर्षा व कें द्री् मांत्री हरससमरत कौर सांमेलनाला उपम्स्ित 

राहर्ार आहेत.  

 

०३. पुण््ाच््ा 'सरहद' ्ा सांस्िेने ्ा सांमेलनासाठी पुढाकार व आ्ोजनाची जबाबदारी घेतली आहे. ्ा 

सांमेलनासाठी कॅनिा, अमेररका, ऑस्टर ेलल्ा, न््ूझीलांि, लांिन अिा परदेिाांतील पांजाबी मान््वराांप्रमारे्च 

देिातील पांजाबी सामहत्् के्षत्रातील नामवांतही सहभागी होर्ार आहेत. 
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